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Gjøco Taksteinolje er en vejrbestandig olie til udendørs brug på tage. Den har en høj vandafvisende 
effekt og god vejrbestandighed. Indeholder filmkonserverende middel mod vækst af sortskimmel og 
alger. Anvendes på de fleste typer tagsten, f.eks. beton, tegl, cementsten og eternit. Ikke egnet til 
visse typer supereternit/flad eternit, som er meget glatte. 
 

 

FYSISKE DATA 
 
Type: Alkydoliebaseret olie 
Farve: Rød og sort 
Flammepunkt: >62 °C 

 

 

ANVENDELSESDATA 
 
Påføringsmetode: Bred pensel beregnet til olie. Sprøjtning bør udføres af 

professionelle. 
Fortynding/rengøringsmiddel: Mineralsk terpentin 
Anbefalet forbrug:  
Første strøg: 2-4 m²/liter afhængig af underlaget 
Andet strøg: 5-8 m²/liter afhængig af underlaget 
Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  
Støvtør: 8-12 timer. En lav temperatur forlænger tørretiden 
Overmalingsinterval, minimum 12-24 timer. Afhænger af temperatur, luftfugtighed, vind og 

filmtykkelse 
 

 

BRUGSANVISNING 
 

Forbehandling 
Underlaget skal være rent, fast og tørt. Al begroning som svamp, mos og alger skal fjernes. Eventuel 
løs maling, træbeskyttelse eller olie fra tidligere behandling skal fjernes ved skrabning/børstning. 
Rengør med Gjøco Husvask eller Gjøco Kraftvask. Følg brugsanvisningen på emballagen. Husk at 
tildække vinduer og vægflader, eller skyl med rent vand for at undgå skjoldning. 
 

Anvendelsesmåde 
På kraftigt sugende underlag an første strøg fortyndes med 15-20 % Gjøco White Spirit. Derefter 
påføres ét til to topstrøg ufortyndet. Ønskes kun opfriskning af glans og farve, kan ét strøg være nok. 
 

Opbevaring 
Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af olien for at forhindre spild og indtørring.  
Olien skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.  
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Bortskaffelse af affald 
Flydende olie må ikke tømmes ud i kloakafløb eller i naturen, men skal indleveres til et godkendt 
afleveringssted for farligt affald. 

 
 
 
  
 

 
ØVRIGE INFORMATIONER 
Eventuel olie, der flyder ovenpå, røres godt ind et stykke tid før brug. Indhold i dåser med forskellige 
batchnumre blandes før brug for at undgå farveforskel. Underlaget skal være fast, rent og tørt, før 
olien påføres. Dugfald på halvtør overflade kan give matte skjolder. Matte skjolder kan også opstå ved 
optørring ved høj luftfugtighed og lave temperaturer, f.eks. om foråret eller efteråret. Sol på våd eller 
halvtør overflade kan medføre skintørring og blæredannelse. Må ikke anvendes på underlag med 
rimfrost. Påføringstemperatur i luft og underlag skal være mindst +5°C. Påfør prøvestrøg ved 
usikkerhed i forhold til underlaget. 
For mere udførlig information, se sikkerhedsdatablad og teknisk datablad.  
 

 

SIKKERHED 
Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.  
 

 
Oplysningerne på dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, produkterne 
anvendes under, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet.  Produkterne leveres 
i henhold til vores generelle vilkår for salg, levering og service, medmindre andet er aftalt skriftligt. Vi forbeholder os retten 
til at ændre de angivne data uden forudgående varsel. Dette datablad erstatter tidligere udgaver og annulleres automatisk 5 
år efter udgivelsesdatoen.                                Udgivet af Gjøco AS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


